
Startbijeenkomst 
Herontwikkeling 
Rodeoterrein

28 april 2021

We starten om 19:30 uur



Bijeenkomst in Zoom

Video: ‘Stop Video’ en ‘Start Video’. De bijeenkomst wordt opgenomen.

Chat: Als je hierop klikt kan je een vraag stellen aan de host.

Raise hand: Zo laat je de host weten dat je een vraag of opmerking hebt. 

Microfoon: ‘Mute’ (geluid aan) of ‘Unmute’ (geluid uit) 

Onderaan of bovenaan in beeld, of via knop ‘More’ staat de menubalk



Agenda

1. Introductie projectteam

2. Welkomstwoord wethouder Jongenelen

3. Toelichting participatietraject

4. Toelichting randvoorwaarden

Vragenronde 1

4. Toelichting eerste schets 

5. Ophalen ideeën en aandachtspunten

Vragenronde 2

6. Vervolgproces en planning



Even voorstellen

Vink Bouw: Thijs van der Heijden (ontwikkelaar)

Mulleners + Mulleners: Ton Mulleners (architect)

Leygraaf Makelaardij: Fionnuala Dollé (makelaar)

Gemeente Langedijk:

- Wethouder Jongenelen

- Gonny Ursem (stedenbouwkundige)

- Jasper de Boer (projectmanager)

- Harry Mars (communicatieadviseur)

De Wijde Blik:

- Frances Rasker (projectleider)

- Shakiela Bouwer (adviseur)



Welkomstwoord
Wethouder Jongenelen



Toelichting Participatieproces



Participatietraject

• De Wijde Blik is gevraagd door Vink Bouw om het traject te begeleiden

• De buurt consulteren t.b.v. stedenbouwkundig ontwerp

• Actief meedenken over thema’s: 

1. Doelgroepen

2. Architectuur

3. Invulling groen 

4. Inrichting openbare ruimte

5. Duurzaamheid



Participatietraject

1. Gesprekken in de buurt

2. Website www.woningbouwrodeo.nl (achtergrondinformatie, presentaties en verslagen)

3. Informatiebrief direct omwonenden

4. Bijeenkomsten

• Startbijeenkomst (28 april): Toelichting proces, randvoorwaarden, eerste ideeën en 

aandachtspunten

• Bijeenkomst #2 (19 mei): Verschillende ontwerpvarianten + architectuur

• Slotbijeenkomst (8 juni): Presentatie (voorlopig) eindontwerp + puntjes op de i

http://www.woningbouwrodeo.nl/


Planning

2020

juli Overeenkomst Vink Bouw en Gemeente Langedijk

2021 

maart: Vaststelling gemeentelijke randvoorwaarden

april t/m juni: Participatie met de buurt t.b.v. stedenbouwkundig ontwerp

november: Start bestemmingsplanprocedure

2022 

zomer Besluit bestemmingsplan en aanvraag omgevingsvergunning

2023

zomer/najaar Start sloop en bouw

2024

najaar Oplevering woningen



Gonny Ursem

Stedenbouwkundige 
Gemeente Langedijk



Randvoorwaarden 

Rodeoterrein

28 april 2021





Kansen

• Herontwikkeling Rodeoterrein tot een aantrekkelijk 

woongebied

• Woningen hebben een relatie met het water

• Realiseren van door vaarbaar water, als onderdeel van het 

vaarnetwerk, Langedijk ontwikkelt met water



Ruimtelijke Kaders

1. Brede groen/blauwe zone              
Westelijke Randweg

2. Doorgaande vaarroute, interne kwaliteit, 
onderdeel breder vaarnetwerk

3. Aansluiten op aangrenzende 
grondgebonden woningen (max. 2 
lagen met kap)

4. Bebouwing in (max. 3 lagen), aansluiten 
ritme Oudekerkpad

5. Accent gebouw (max. 4 lagen)

* stedenbouwkundige oost-west structuur
*



Ruimtelijke Kaders

6. Calamiteiten verbinding

7. Aansluiting Westelijke Randweg

8. Fietsverbinding Oudekerkpad

9. Langzaam verkeersverbinding

10. Aansluiting vervalt

11. Interne ontsluiting

12. Kans: informele wandelroute -

opknappen speelplek

*



Kaders Verkeer

• Toetsing aan voorkeursgrenswaarde wegverkeerslawaai (48dB 

aan de gevel) Westelijke Randweg en Uitvalsweg. Meenemen 

effect extra verkeerbewegingen plangebied

• Vanuit resultaten van dit onderzoek dient de bebouwing rekening te houden met 

(Verkeers)‐geluid t.o.v. bouwtechnische normen Bouwbesluit (binnenwaarde 

35dB(A)) 

• Voldoen aan Nota parkeernormen 2016

• Aansluiten op Westeinde gemotoriseerd verkeer, vervallen van 

aansluiting Mandepad-Westelijke Randweg



Kaders Verkeer

• Calamiteiten verbinding Wup-Rodeoterrein

• De calamiteitenverbinding is een grote wens van de brandweer/veiligheidsregio 

• Het gaat om langzaam verkeer en hulpverleningsdiensten bij calamiteiten  

• Deze calamiteitenverbinding zorgt ervoor dat woonwijk De Wup beter en sneller 

ontsloten wordt ten tijden van calamiteiten. Er ontstaat een snelle verbinding vanuit 

De Wup via het vml. Rodeoterrein naar de Westelijke Randweg

• Erftoegangswegen, max snelheid 30 km/uur 

• Algemeen: speelplekken/groen, locatie n.t.b.

• Richtlijnen CROW en PvE openbare ruimte



Kaders duurzaam

• Klimaatadaptatie o.a. rekening houden met extreme neerval, 

voorkom opwarming door groen, vasthouden gebiedseigen 

(schoon) water

• Watertoets, compensatie wateropvang bij toenemend verhard 

oppervlak

• Water en oevers zo inrichten dat natuurlijke diversiteit behouden 

blijft of wordt ontwikkeld, ecologische oevers



Kaders volkshuisvesting

• Divers programma van huur- en koopwoningen (appartementen en 

grondgebondenwoningen) 

• Voorlopig uitgangspunt toekomstige woningbouwprogramma 

bestaat voor minimaal 30% uit categorie 1 en/of 2 woningen

• Indeling 2021 voor nieuwbouw woningen: 

• categorie 1. Koop tot € 202.800,- en Huur tot € 633,25 

• categorie 2. Koop € 202.800,- tot € 248.000,- en Huur € 633,25 tot € 752,33

• Aanvullende voorwaarden gelden zoals zelfbewoningsplicht bij 

koopwoningen en een woonkeurlabel ter waarborging van de 

levensloopbestendigheid



Impressie gebied

Rodeoterrein zichtlocatie aan de Westelijke Randweg

woningen Broekrijk, bedrijven Zuiderdel



Impressie gebied

Entree naar Rodeoterrein in aansluiting op Westeinde



Impressie gebied

Doorzichten naar Rodeoterrein



Impressie gebied

Optie 1. westzijde doorgaande vaarverbinding noord naar zuid

Langedijk ontwikkelt met water



Impressie gebied

Optie 2. oostzijde doorgaande vaarverbinding noord naar zuid

Langedijk ontwikkelt met water



Impressie gebied

Calamiteiten verbinding De Wup – Rodeoterrein, alleen voor 

hulpdiensten en regulier te gebruiken voor wandelaar en fietser



Impressie gebied

Oudekerkpad als mogelijke 

voet- en fietsverbinding Rodeoterrein



Impressie gebied

Huidige uitstraling vnl. opstallen en verharding



Impressie gebied

Vrijstaande woningen en 

Autoschadebedrijf PAS aan het Mandepad



Impressie gebied

Bomen en volkstuinen Mandepad,

achterzijde woningen Oudekerkpad en de Dorpsstraat



Zorgvuldige transformatie

Eigentijds en moderne invulling, met behoud en versterken van 

de karakteristiek en kwaliteit van de locatie



Vragen?

Stel uw vraag via de chat.



Ton Mulleners

Architect Mulleners & Mulleners



Eerste ruwe schets 
op basis van de 
gemeentelijke 
randvoorwaarden



Input ophalen via Mentimeter



Input ophalen via Mentimeter



Input ophalen via Mentimeter



Input ophalen via Mentimeter



Input ophalen via Mentimeter



Input ophalen via Mentimeter



Vragen?

Stel uw vraag via de chat.



Vervolgproces en Planning

• Volgende bijeenkomst is op 19 mei om 19:30 uur. De link naar de 

bijeenkomst zal op de website geplaatst worden.

• Schrijf je in voor de digitale mailinglijst op 

www.woningbouwrodeo.nl

• Ideeën en aandachtspunten? Mail naar 

info@woningbouwrodeo.nl

http://www.woningbouwrodeo.nl/

